
Organisatie One Conference online 
en lancering ONE e-magazine

Alert Online kick off

Codeweek: 12 webinars

Onder andere over digitale 
inmenging  in verkiezingen, ethiek in 
organisaties, quantumtechnologie, 
digitale inclusie voor mensen met een 
functiebeperking, digitale intelligentie 
in de zorg, gedistribueerde digitale 
identiteit, datadelen in bedrijfsvoering, 
mensgerichte en verantwoorde AI.

Begeleidingsethiek app Coronamelder

Begeleidingsethiek AI en de zorg 
(ziekenhuis, GGZ en gehandicaptenzorg)

Begeleidingsethiek korpsleiding 
Nationale Politie

Begeleidingsethiek in AAL-EU-programma

Handleiding begeleidingsethiek

Publicatie Guidance ethics approach - 
Engelse versie Aanpak begeleidingsethiek

Podcast 
‘Maak je weerbaar…’

Live Online 
Cyber Drill

EuroDIG: ECP hostte studio Den Haag, bemand 
door Young NLIGF-ers

Webinar over digitale inmenging in verkiezingen

Podcast ‘Digitale kinderrechten en de AVG: een 
innovatiekans’ in samenwerking met Safer 
Internet Centre Nederland

Podcast ‘Hoe houden we het internet- en 
e-mailverkeer veilig?’

865 bezoekers online
De 23e editie van het Jaarcongres ECP als driedaags online 
event op een virtueel platform. Hoe kan Nederland bewegen 
naar een succesvolle en veilige digitale samenleving in 
stroomversnelling. Bekijk het verslag van 3 dagen online 
debatten, talkshows, webinars, workshops en presentaties.

Podcasts over thema’s digitalisering op het 
ECP platform met sprekers uit het ECP netwerk.
Onder andere over de rol van het kinderboek, 
online weerbaarheid, digitale kinderrechten.

Ons nieuwe adres:
Maanweg 174, 8e verdieping
2516 AB, Den Haag

Online Deelnemersevent 24-26 november 
over technologische, maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen van AI
400 bezoekers online

Lancering Manifest ‘Mensgerichte 
Artificiële Intelligentie’

Realisatie van een AI-netwerk

Tweewekelijks aandacht voor actualiteiten 
en thema’s ECP en partners

Live uitzenden van webinars en online 
conferenties van ECP en partners

Bekijk alle webinars terug

CYBERSECURITY MONTH

ECP 
DEELNEMERSSPECIALS

ETHIEK

CYBERSECURITY 
ALLIANTIE

NL IGF 

ECP JAARFESTIVAL 2020

PODCASTS

NEDERLANDSE AI COALITIE

ECP NIEUWSFLITS

ECP IS PER 1 DECEMBER 
VERHUISD NAAR DEN HAAG

ECP HOST EEN EIGEN 
WEBINAR PLATFORM

218 activiteiten door 
heel Nederland

50.000 bezoekers

Onderzoek naar hoe 
kinderen en jongeren 
online hulp zoeken. 
Mediabereik resultaten van 
11,7 miljoen met o.a. aandacht 
van Radio 1, BNR, RTL en het 
Jeugdjournaal.

Campagne ‘E-mail Veilig’ om bedrijven 
en hosters te stimuleren veilige 
e-mailstandaarden toe te passen.

Lancering ‘Hall of Fame voor hosters’ die 
100% scoren op toepassing van moderne 
internet- en e-mailstandaarden.

Staatssecretaris van Economische Zaken en 
Klimaat Mona Keijzer opent het kick-off event 
over de rol van sleuteltechnologieën in het 
aangaan van maatschappelijke uitdagingen. 

Lancering MKB Upvoting Platform

Op 14 februari 2020

Opschalingsplan regionale initiatieven in 
samenwerking met de partners van de 
Human Capital Agenda ICT

Op 11 september met de overhandiging 
van een Manifest aan Jos de Groot, 
directeur Digitale Economie EZK.

Bezoekers: 1,1 miljoen
Pagina weergaven: 1,7 miljoen

Doe je updates:
meer dan 240.000 bezoekers op website voor je updates

Eerst checken dan klikken:
meer dan 100.000 bereikte personen op Facebook

Verander je wachtwoord dag:
305.826 bereikte personen op Facebook

Cybersecurity maand: 
meer dan 100.000 bereikte personen op Facebook

Privacy generator:
meer dan 45.000 personen hebben deze verklaring

Campagne Senioren en veiligheid:
maak het oplichters niet te makkelijk

webinar ANBO

webinar Justitie en Veiligheid

De digitale samenleving in stroomversnelling

Een handreiking richting politiek en inspiratie 
voor nieuw beleid m.b.t. veiligheid en vertrouwen, 
competenties en mensen, ethische actie.

Download publicatie visie ECP

E-HEALTHWEEK 
4E EDITIE

SAMENWERKING 
ALLIANTIE 
DIGITAAL 
SAMENLEVEN 
M.B.T. INCLUSIE 
EN VEILIGHEID 
#ALLEMAAL 
DIGITAAL

SAFER 
INTERNET DAY 
ONDERZOEK

PARLEMENTAIRE 
GRIP OP 
DIGITALISERING
IBESTUUR-
CONGRES

PLATFORM 
INTERNETSTANDAARDEN 
VEILIGE EMAIL COALITIE

KICK OFF EVENT 
TEAM DUTCH DIGITAL DELTA

De Coalitie Digivaardig in de Zorg organiseerde 
haar 7e werkconferentie op het ECP Jaarfestival 
waar minister Tamara van Ark van Medische 
Zorg en Sport een pleidooi hield dat digitale 
vaardigheden in de zorg geen luxe zijn, maar een 
voorwaarde om je werk goed te kunnen doen. 

OPRICHTING ANTI 
ABUSE NETWERK

HCA ICT

LANCERING ONLINE 
TRUST COALITIE

ONLINE DBC 
CONFERENTIE 2020 
DUTCH BLOCKCHAIN 
COALITION

VEILIGINTERNETTEN.NL

LANCERING PUBLICATIE 
VISIE ECP

DE COALITIE 
DIGIVAARDIG IN DE ZORG

ECP EN DE DIGITALE 
SAMENLEVING IN 

STROOMVERSNELLING
IN 2020

Klik op de 
hoogtepunten 

voor meer informatie of terugkijken.
Houd onze eventagenda in de gaten voor 

alle (deelnemer)events, webinars en 
congressen in 2021. 

NATIONALE 
PRIVACY 
CONFERENTIE

https://ecp.nl/wp-content/uploads/2020/11/Visie-ECP-2020-Digitale-samenleving-in-stroomversnelling.pdf
https://vimeo.com/483096483
https://dutchdigitaldelta.nl/nieuws/geef-digitaliserend-mkb-jouw-upvote
https://ecp.nl/project/veiliginternetten-nl/
https://ecp.nl/actueel/campagne-senioren-en-veiligheid-1-september-van-start/
https://www.anbo.nl/webinars-veiligheid#webinarterugkijken
https://www.youtube.com/watch?v=l5vTYmc676I
https://ecp.verslagvandedag.nl/artikel/%E2%80%9Claten-we-digitale-vaardigheden-niet-als-een-luxe-beschouwen%E2%80%9D
https://ecp.nl/actueel/anti-abuse-netwerk-officieel-van-start-met-manifest-voor-een-veiliger-internet/
https://ecp.nl/wp-content/uploads/2020/09/OTC_Manifest_NL.2-2.pdf
https://emagazine.one-conference.nl/
https://ecp.nl/actueel/alert-online-de-kick-off-naar-bewustwording/
https://ecp.nl/actueel/codeweek-2020/
https://ecp.nl/actueel/podcast-maak-je-weerbaar-bereid-je-voor-en-oefen-voor-een-cyberaanval/
https://ecp.nl/actueel/aftermovie-grote-online-cybercrisisdrill-2-0/
https://ecp.nl/actueel/terugblik-nationale-privacy-conferentie-2020/
https://ecp.verslagvandedag.nl/
https://soundcloud.com/user-841169650-642441796
https://www.onlineseminar.nl/ecp/archive
https://ecp.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://ecp.nl/actueel/blog-auke-pals-terugblik-op-eurodig-2020-als-online-event/
https://www.onlineseminar.nl/ecp/webinar/35615/deelnemersspecial-digitale-inmenging-in-verkiezing/
https://ecp.nl/actueel/podcast-digitale-kinderrechten-en-de-avg-een-innovatiekans/
https://ecp.nl/actueel/podcast-hoe-houden-wij-het-internet-en-e-mailverkeer-veilig/
https://www.onlineseminar.nl/ecp/archive
https://ecp.nl/publicatie/rapport-begeleidingsethiek-coronamelder/
https://www.youtube.com/watch?v=L6YAZEu4Qu8
https://vimeo.com/481623272
https://dutchblockchaincoalition.org/conferentie-2020
https://nlaic.com/nieuws/nederlandse-ai-coalitie-schrijft-manifest-voor-mensgerichte-artificiele-intelligentie/
https://nlaic.com/nieuws/realisatie-van-een-nationaal-ai-netwerk/
https://ecp.nl/project/alliantie-digitaal-samenleven/
https://ibestuurcongres.nl/sessies/parlementaire-grip-op-digitalisering
https://ecp.nl/publicatie/verkenning-begeleidingsethiek-lumc/
http://www.aal-europe.eu/aal-programme-issues-new-ethical-guidelines/
https://ecp.nl/project/aanpak-begeleidingsethiek/
https://ecp.nl/publicatie/guidance-ethics-approach/
https://ecp.nl/actueel/e-healthweek-2020-trekt-ruim-50-000-bezoekers/
https://saferinternetcentre.nl/saferinternetday/#1581600507746-1ce5ede0-aeea
https://emailveilig.internet.nl/
https://ecp.nl/project/platform-internetstandaarden/
https://www.internet.nl/halloffame/hosters/
https://ecp.nl/agenda/
https://ecp.nl/wp-content/uploads/2020/11/Visie-ECP-2020-Digitale-samenleving-in-stroomversnelling.pdf

